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Kindlustus 

 

 Kindlustusel (insurance/assurance) ja hasartmängudel on ühed 

“juured”. Kindlustus erineb hasartmängust, kus väikese panuse eest 

ihaldatakse olla üks tuhandest ja saada suur võit, samas põhinevad 

mõlemad ühteviisi teatud sündmuse toimumise statistilisele 

võimalusele ning sündmuse toimumisel saab üks isik paljude 

panused. Kindlustuslepingu (insurance contract) sõlminud isik loodab 

vastupidiselt hasartmängule, et tema ei ole üks tuhandest, kelle 

suhtes statistiline võimalus teoks saab. 

 Kindlustus: süsteem, mis võimaldab isikul anda oma ettevõtmistega 

seotud riskid (insured risk) üle kindlustusseltsi (insurer/insurance 

company) kanda; süsteem riskidega seotud majanduslike kahjude 

katmiseks, ettenägematute ja ootamatult esinevate kahjude 

hüvitamine eelnevalt kokkulepitud alusel. 

 

 

 



Põhimõisted 
 

 Erakindlustusõigus ja avalik kindlustusõigus (Private insurance vs public 
insurance): 

 Kindlustusõiguses kui kindlustussuhteid reguleerivas õigusnormide 
kogumis saab eristada erakindlustusõigust ja avalikku 
kindlustusõigust.  

 

 Erakindlustusõigus reguleerib eraõiguslikku kindlustust ning avalik 
kindlustusõigus reguleerib avalik-õiguslikku kindlustust. Kui 
eraõiguslik kindlustus võib esineda nii vabatahtliku (voluntary 

insurance) kui ka kohustusliku kindlustuse (obligatory insurance) vormis, 
siis avalik-õiguslik kindlustus on reeglina sundkindlustus (mandatory 

insurance). Lääne riikides eelkõige kaksikjaotus: vabatahtlik – 
kohustuslik. 

 

 Avalik-õigusliku kindlustuse peamine haru on sotsiaalkindlustus 
(social insurance). Sotsiaalkindlustus ja eraõiguslik kindlustus on kaks 
iseseisvat kindlustussüsteemi tuge, mis on erinevalt struktureeritud ja 
mis täiendavad teineteist.  
 

 



Põhimõisted 
 

• Avalik kindlustus (sotsiaalkindlustus – social insurance) 

– Avalik 

– Kohustuslik 
– Universaalne 

– Solidaarne 
• Alati sundkindlustus (Eesti õiguse mõistes mandatory insurance – mujal 

nimetatakse reeglina obligatory insurance).  

 

• Erakindlustus 

– Individuaalne 
– Vabatahtlik 

– Vabad valikud 

– Aktuaalselt arvutatud kindlustusmakse (premium) vastavalt 
hüvituse suurusele. Arvutab aktuaar (actuary). 

Kas vabatahtlik (voluntary insurance) või kohustuslik (obligatory 

insurance). 



Põhimõisted 

 

 

 Eristamine, kas on tegemist kohustusliku (obligatory insurance) või 
sundkindlustusega (mandatory insurance), toimub kindlustusandja ja 
lepingu sõlmimise kohustusliku või vabatahtliku iseloomu järgi. 
Sundkindlustust peetakse tihti sünonüümiks sotsiaalkindlustusele. 
Sundkindlustuse puhul on kindlustusandjaks riik või meie praktikas 
ka seaduse alusel selleks moodustatud avalik-õiguslik juriidiline isik 
(Haigekassa).  



Põhimõisted 

 

 Sundkindlustus võib olla nii kassapõhine ehk “pay as you go” kui 
reservipõhine, enamasti on rakendamisel põhiliselt esimesel 
variandil baseeruvad segaskeemid, kus kogumise osa kipub olema 
teoreetiline. Kohustuslik kindlustus ja vabatahtlik kindlustus on 
mõlemad reservipõhised ja erinevus on vaid lepingu sõlmimise 
kohustuses kohustusliku kindlustuse puhul. Kohustusliku ja 
vabatahtliku kindlustuse puhul on poolte õigused tagatud selge 
lepingulise alusega. Sundkindlustuses on tegemist seaduses 
kajastunud ühiskondliku kokkuleppega, tavaliselt on kindlustatu huvi 
kajastatud märkimisväärses osas seadusest alamal seisvates 
õigusaktides, poolte õigused ja kohustused ei ole tasakaalus, kuna 
tegemist on ”pay as you go” süsteemiga. 



Sotsiaalkindlustust ja eraõiguslikku kindlustust saab 

eristada  

 

a) dispositiivsus: kui sotsiaalkindlustus tekib seaduse alusel ja selle 
sisustab kehtiv avalik õigus, siis erakindlustuses on oluline koht poolte 
kokkuleplusel. Nii tekib eraõigusel baseeruv kindlustussuhe 
vabatahtliku tsiviilõigusliku lepingu sõlmimise teel kindlustusandja ja 
kindlustusvõtja vahel;  

 

b) kindlustusandja: kui sotsiaalkindlustust teostatakse avalik-õiguslike 
KA-te poolt riikliku halduse raames, siis erakindlustuses on KA-teks 
eraõiguslikud juriidilised isikud;  



Sotsiaalkindlustust ja eraõiguslikku kindlustust saab 

eristada  

 

c) Kindlustusmakse (premium) arvutamine: kui sotsiaalkindlustuses 
võetakse kindlustusmaksu arvutamisel aluseks isiku aastasissetulek, 
kusjuures individuaalsed kindlustusriskid ei oma maksu suurusele 
mingit mõju, siis erakindlustuses, vastupidi, pole kindlustusmakse 
arvutamisel isiku sissetulek asjakohane, peamiseks aluseks on just 
kindlustusrisk (insured risk) - teisiti öeldes on erakindlustuses 
kindlustatud riski ja kindlustusmakse vahel ekvivalents, mis 
sotsiaalkindlustuses puudub;  

 

d) finantseerimine: sotsiaalkindlustuses ja erakindlustuses on 
erinevad ka finantseerimissüsteemid.  



Avalik kindlustus 

 

 Sotsiaalkindlustuse liikidena võib eristada pensionikindlustust 

(pension insurance), ravikindlustust (health insurance) ja 

töötuskindlustust (unemployment insurance). Avalik-õigusliku 

kindlustusena võib nimetada veel nt Tagatisfondi seaduse alusel 

toimuvat kindlustust.  

 

 



Kindlustus 
 

 

 Kindlustuslepingul on kahepoolne iseloom  - kindlustusvõtja 
põhikohustuseks on tasuda kindlustusmakseid (premiums) ja 
kindlustusandja põhikohustuseks on aga hüvitada kindlustusriski 
realiseerimisel tekkinud kahju ehk tasuda kindlustushüvitis (idemnity).  
 

 Saksa ja Šveitsi õigussüsteemid liigitavad kindlustuslepingud 
aleotoorsete lepingute (aleatory contract) hulka.  

 

 Aleotoorse ehk riskantsete lepingute puhul ei ole selge kumb 
osapool kaotab ja kumb võidab. Tegemist on teadmata 
sündmustega, mis on lepingu esemeks. Aleotoorsete lepingute liigid 
on näiteks mängud, loteriid, kihlveod vastavalt õiguslikule 
raamistikule.  



Põhimõisted: 

 Kindlustatud ese (an object of insurance): füüsiliste isikute elu 
ja tervis ning füüsiliste ja juriidiliste isikute vara, varalised 
ja mittevaralised huvid, õigused ja kohustused. 

 

 Kindlustusjuhtum (insured event): seaduses või 
kindlustuslepingus määratletud sündmus, seisund või 
tegu, mille tagajärjel tekib kindlustusvõtjal või kolmandal 
isikul kindlustussumma (sum insured) või –hüvitise (idemnity) 
saamise õigus ja kindlustusseltsil selle väljamaksmise 
kohustus. 

 



Põhimõisted: 

 Kindlustusmakse (premium): tasu mida kindlustusvõtja 
kindlustusriski (insured risk) ülevõtmise eest tasub. 

 Kindlustusmakse on vajalik, et: 
 Katta perioodil oodatavad kahunõuded (claim) 

 Katta veel hüvitamata kahjunõuded 

 Luua reserve (reserve) ja eraldisi (reserve) tulevikukohustuste katmiseks 

 Katta tegevuskulud 

 Tagada kasum ja jätkusuutlikkus 

Kindlustusmakset mõjutavad: 

 Riskifaktorid 

 Inflatsioon 

 Intressimäärad 

 Konkurents 

 Tegevuskulude tase 

 

 



Põhimõisted: 

 Kindlustusmakse: 

 Riskipreemia (risk premium) on kindlustusmakse osa, mille suurus 
sõltub kahjude juhtumise tõenäosusest ja kindlustussumma (sum 

insured) suurusest. Riskipreemia ei sisalda kulusid ega komisjone. 
Riskipreemia arvutatakse statistika alusel. Riskipreemia peab olema 
nii suur, et sellest jätkuks kõikide kindlustusjuhtumite (insured event) 
hüvitamiseks 

 Kindlustusmakse = oodatav kahjutihedus x oodatav keskmine kahju. 
Statistika annab kindlustustariifi promillides ehk määra tuhande 
kindlustushüvitise ühiku kohta 

 



Põhimõisted: 

 Kindlustussumma (sum insured) - rahasumma, mis on 
kindlustusjuhtumi (insured event) saabumisel väljamakse 
piirmääraks. 

 

 Kindlustushüvitis (idemnity) - rahasumma, mis makstakse 
välja kindlustusjuhtumi (insured event) saabumisel 
kindlustatud isikule (insured person) kindlustuslepingu järgi 
varalise kahju hüvitamiseks. 

 

 Kindlustusväärtus (insurable value): vara maksumus, mis 
lepingu sõlmimisel kindlaks määratakse.  

 



Põhimõisted: 

 Kindlustusväärtus (insurable value) on kindlustushuvi (insurable 

intrest) väärtus kindlustusjuhtumi (insured event) toimumise 
ajal.  

 

 Asendatava vallasasja (fungible movable) 
kindlustusväärtuseks loetakse summat, mis on vajalik 
samasuguse asja soetamiseks, võttes mõistlikult 
arvesse amortisatsioonist (depreciation) tulenevat asja 
väärtuse vähenemist.  

 

 Ehitise kindlustusväärtuseks (insurable value of a structure) 
loetakse selle tavalist kohalikku ehitusväärtust (local 

construction value), millest on maha arvatud ehitise seisundit, 
eelkõige selle vanust ja amortisatsiooni väljendav 
mõistlik summa.  



 Kindlustusväärtuse võib kokkuleppel määrata eelnevalt 

kindla summana (kokkuleppeline kindlustusväärtus – 

(agreed value). Kokkuleppelist kindlustusväärtust ei loeta 

kindlustusväärtuseks, kui see erineb oluliselt tegelikust 

kindlustusväärtusest kindlustusjuhtumi toimumise ajal. 

Sel juhul lähtutakse tegelikust kindlustusväärtusest.  
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Põhimõisted: 

 Kindlustatud isik (insured person) on kindlustusvõtja (policyholder) või 
nimeliselt määratletud või määratlemata kolmas isik, kellega seotud 
kindlustusriski on kindlustatud. Eeldatakse, et kindlustatud on 
kindlustusvõtjaga seotud kindlustusriski.  

 

 Soodustatud isik (beneficiary) on isik, kellel on kindlustusjuhtumi 
toimumise korral õigus saada kindlustushüvitis, kokkulepitud 
rahasumma või muu kindlustusandja kohustuse täitmine vastavalt 
lepingule. 

 

 Kindlustusperiood (period of insurance) on ajavahemik, mille alusel 
arvutatakse kindlustusmakseid. Eeldatakse, et kindlustusperiood on 
üks aasta.  

 

 Kindlustushuvi (insurable intrest) on kindlustusvõtja huvi kindlustada 
ennast kindla kindlustusriski vastu.  



Põhimõisted: 

 Kindlustusandja ehk kindlustusselts (insurer/insurance company): 

 Juriidiline isik, kellel kindlustustegevuse seadusega kehtestatud korras on 
õigus kindlustustegevuseks 

 Aktsiaseltsid, s.h. välismaiste äriühingute filiaalid; 

 Euroopa äriühingud (SE); 

 Vastastikused kindlustusseltsid (Eestis ei ole) – (mutual, co-operative 

society, P&I club); 

 Avalik-õiguslik kindlustus; 

 Riiklik kindlustus. 

 

Kindlustusvõtja (policyholder) - Füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib 
kindlustusseltsiga kindlustuslepingu ja kellel seaduse või 
kindlustuslepingu järgi lasub kindlustusmaksete (-preemiate) tasumise 
kohustus. 

 

 



Mis on kindlustusühistu? 

 

 Kindlustusühistu ehk vastastikune kindlustusselts (ing.k. mutual 

insurance, sks.k. gegenseitige versicherung, sm.k. keskinäinen 

vakuutusyhtiö või vakuutusyhdistys), asutatakse tulundusühistu 

ärivormis ning tegutseb non-profit põhimõttel ehk kasumita.  

 

 Eesmärgiks pakkuda õiglase hinnaga vajalikku teenust oma 

liikmetele, kes on samaaegselt kindlustusvõtjad. 
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Põhimõisted: 

 Kindlustusleping (insurance contract/insurance policy) koosneb: 

 Sooviavaldus (proposal); 

 Kindlustuspakkumine (insurance proposal); 

 Kindlustustingimused (s.h. üld- ja eritingimused – 

general conditions, special conditions); 

 Kindlustuspoliis (policy). 

 



Põhimõisted: 

 Esmane ja teisene kindlustusandja 
 Esmakindlustus (primary insurer) ja edasikindlustus (reinsurance) 

 Kindlustusandja riski üleandmine teisele 
kindlustusandjale 
 Proportsionaalne edasikindlustus  
 Quota share: edasikindlustamisele kuulub kindel osa igast lepingus 

märgitud riskist 

 Surplus: edasikindlustamisele kuulub risk kokkulepitud 
omavastutusega  

 Mitteproportsionaalne edasikindlustus 
 Excess of loss: ülekandev kindlustusselts maksab ühest 

juhtumist tekkinud kahjude katteks esimese kokkulepitud summa 
ning edasikindlustaja maksab ülejäänud osa 

 Stop Loss: kindlustatakse kogu kahjuportfell. Kui kahjusuhe 
ületab piirmäära, teeb väljamakseid edasikindlustusandja 

 

 



 

 
 

 Kaaskindlustus (co-insurance): Mitme esmakindlustaja koondumine ühe suurema 

riski kindlustamiseks. 

 Kui sama kindlustus või sama varaga seotud kindlustusriskide kindlustus 

jagatakse mitme kindlustusandja vahel määratud osades (kaaskindlustus), on iga 

kindlustusandja kohustatud maksma hüvitist üksnes võrdeliselt tema osaga.  

 

Kindlustatu 
Omab esmariski 

kaaskindlustaja 45% 
juhtiv kindlustusselts 

Kaaskindlustaja 35% kaaskindlustaja 20% 



Põhimõisted: 

 Mitmekordne ehk topeltkindlustus (multiple insurance – UK-s ka 

double insurance) 

 Kui kindlustusvõtja kindlustab sama kindlustusriski mitme 
kindlustusandja juures ja kindlustusandjate poolt maksmisele 
kuuluvate hüvitiste kogusumma ületaks kahju suuruse või 
kindlustussummad kokku ületaksid kindlustusväärtuse 
(mitmekordne kindlustus), vastutavad kindlustusandjad 
solidaarvõlgnikena.  

 Kui kindlustusvõtja sõlmis lepingu, millega tekkis mitmekordne 
kindlustus, ilma et kindlustusvõtja oleks seda teadnud, või kui 
mitmekordne kindlustus tekkis hiljem kindlustusväärtuse 
vähenemise tõttu, võib ta hiljem sõlmitud lepingu üles öelda või 
vähendada kindlustussummat suuruseni, mis ei ole kaetud 
varasema kindlustusega. Koos kindlustussumma vähendamisega 
võib kindlustusvõtja vähendada ka kindlustusmakset.  



Põhimõisted: 

 Kindlustusmaakler (insurance broker): Esindab 
kindlustusvõtjat või kindlustusandjat selle volituste alusel 
ja huvides. Viib lepingupooled kokku ja vahendab 
suhteid. Abistab riskihindamisel ja parima 
kindlustuskaitse leidmisel. On volitatud 
kindlustusmakseid vastu võtma. 

 Nõuded kindlustusmaaklerile:  

 - Juriidiline isik 

 - Nõuded usaldusväärsusele 

 - Finantstagatised – vastutuskindlustus 

 - professionaalsus 

 



Põhimõisted: 

 Kindlustusagent (insurance agent): 

 Esindab kindlustusseltsi (konkureerivate toodete 

puhul tohib esindaja ainult ühte kindlustusseltsi); 

 Sõlmib lepinguid kindlustusandja nimel; 

 Omab piiratud õigusi. 

 

 



Aktuaar: 

 Kindlustusmatemaatik (actuary); 
 kindlustustoodete aluseks olevate matemaatiliste 

äriplaanide koostamine 

 Kindlustustariifide ja maksete kalkuleerimine 

 Maksete piisavuse hindamine 

 Kindlustustehniliste eraldiste arvutamine ja 
kontrollimine 

 Finantsgarantiiide piisavuse hindamine 

 Suremustabelite arvutamine 

 Tagastusväärtuse arvutamine 

 Kindlustustehnilise kasumi arvutamine ja jaotamine 



 Kui ilmneb, et kindlustussumma (sum insured) ületab 
oluliselt kindlustusväärtust (ülekindlustus – over-insurance), 
võib nii kindlustusandja kui kindlustusvõtja 
ülekindlustuse kõrvaldamiseks vähendada 
kindlustussummat koos kindlustusmakse vastava 
vähendamisega. Kindlustussumma ja kindlustusmakse 
vähendamine toimub vastava tahteavalduse tegemisega 
teisele lepingupoolele.  



 Kui kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus 

kindlustusjuhtumi toimumise ajal (alakindlustus – under-

insurance), vastutab kindlustusandja kahju eest võrdeliselt 

kindlustussumma suhtega kindlustusväärtusesse 

kindlustusjuhtumi toimumise ajal.  
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Kindlustus 

 Kindlustuse vormid: vabatahtlik (voluntary insurance), 

kohustuslik (obligatory insurance) ja sundkindlustus (mandatory 

insurance). 

 Kindlustustegevuse põhiliigid: elukindlustus (life 

insurance/assurance), kahjukindlustus (non-life insurance) ja 

edasikindlustus (reinsurance). 

 Kahjukindlustuse alaliigid: vastavalt KindlTS §-le 12 on 

18 alaliiki, s.h. varakindlustus (jur vara ja eravara 

kindlustus) ja tsiviilvastutuskindlustus. 

 Riskide põhine kindlustus (named perils) vs 

koguriskikindlustus (all risk insurance). 



Kindlustuse alaliigid 

 
õnnetusjuhtumite kindlustus accidents insurance 

haiguskindlustus; sickness insurance; 

maismaasõidukite kindlustus land vehicles insurance 

raudtee veerevkoosseisu kindlustus 
railway rolling stock 

insurance; 

õhusõidukite kindlustus aircraft insurance; 

laevade kindlustus ships insurance; 

transporditavate kaupade kindlustus goods in transit insurance; 

tulekindlustus ja loodusjõudude 

kindlustus 
fire and natural forces 

insurance; 

muu varakindlustus other damage to property; 

mootorsõiduki valdaja 

vastutuskindlustus motor vehicle liability 

õhusõiduki valdaja 

vastutuskindlustus aircraft liability insurance 

veesõiduki valdaja 

vastutuskindlustus liability for ships 

tsiviilvastutuskindlustus general liability insurance 

krediidikindlustus credit insurance 



garantiikindlustus suretyship insurance 

finantskahjude kindlustus miscellaneous financial loss insurance 

õigusabikulude kindlustus legal expenses insurance 

abistamisteenuste kindlustus assistance insurance 

kindlustus surmajuhtumiks; term and whole life insurance 

kapitalikogumiskindlustus endowment assurance 

sünnikindlustus ja abiellumiskindlustus birth insurance and marriage insurance 

annuiteet annuities 

investeerimisriskiga elukindlustus unit-linked life insurance 

tontiin tontines 
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Kahjukindlustuse tooted: 

 Kahjukindlustus (non-life insurance) = Varakindlustus (property 

insurance) + Vastutuskindlustus + Õnnetusjuhtumikindlustus (accident 

insurance) 

 Varakindlustus (property insurance): Kahjukindlustuse liik, mis kaitseb 
vara omanikku vara kahjustumisel tekkiva finantskahju eest 
 Eraisiku vara 

 Juriidilise isiku vara 

     Kindlustatakse igasuguste erinevate riskide vastu tuli, vesi, 
murdvargus., Loodusjõudude mõju, seadmete  purunemine (välised 
kahjud), seadmerike, (sisemised kahjud), huligaansus, vandaalitsemine, 
looduskatastroofid. 

 Kindlustatakse kõiki riske “koguriskikindlustusena” Lepingus tuuakse 
välistused (veosekindlustus, kodukindlustus).  

 Erinevad varakindlustuse tooted: Ettevõtete vara kindlustus, koduse 
vara kindlustus, maismaasõidukite kindlustus (kasko), veesõidukite 
kindlustus, õhusõidukite kindlustus. 

 
 



Kahjukindlustuse tooted: 

 Vastutuskindlustuse (liability insurance) esemeks on: riskid, mis kaasnevad 
tegevuse või tegevusetusega ja toovad kaasa õigusaktides ettenähtud 
hüvitamiskohustuse kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kindlustada 
ei saa riske, mis tulenevad lepinguliste kohustuste mittetäitmisest (trahvid). 

 

 Üldvastutuskindlustus (general liability): tööandja vastutuskindlustus, tootja 
vastutuskindlustus, ettevõtte tegevuse vastutuskindlustus, ürituse korraldaja 
vastutuskindlustus. 

 Erialane vastutuskindlustus (professional liability): notarid, advokaadid, 
kindlustusmaaklerid jne (Saksamaal ka üliõpilased kui “kõrgendatud oht”). 

 

Reisikindlustus (travel insurance). 

Õnnetusjuhtumikindlustus (accident insurance): Isikule ootamatult tekkinud 
vigastus, mis ohustab tema elu ja tervist ning teeb ta töövõimetuks: 
 Invaliidistumine ehk püsiv osaline või täielik töövõimetus 

 Ajutine töövõimetus 

 surm 

 



Kindlustustooted 

 Yacht and motor boat hull insurance / Small boat insurance- 

väikelaevakindlustus  

 

 Motor hull insurance / Motor vehicle insurance / Motor Own Damage 

- kaskokindlustus, sõidukikindlustus: sakslased kasutavad ka car 

insurance, USA-s ka auto insurance, car insurance, motor insurance 

(sisaldab ka liikluskindlustust), USA ka GAP insurance (väärtuse 

vahe kindlustus: turuväärtus vs kohustused finantsasutuse ees)  

  

 Motor TPL insurance / Compulsory Traffic Insurance - 

liikluskindlustus 

 -     Green card - roheline kaart 
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Kindlustustooted 

 Home insurance / Household insurance - kodukindlustus  

 

 Travel insurance - reisikindlustus  

  

 Accident insurance / Personal accident insurance – 

õnnetusjuhtumikindlustus  

 

 Educational endowment insurance - hariduskindlustus  
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Kindlustustooted 

 Legal assistance insurance - õigusabikulude 

kindlustus  

 

 Animal insurance - loomakindlustus  

  

 Health insurance - tervisekindlustus  

  

 Corporate property insurance - ettevõtte 

varakindlustus  
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Kindlustustooted 

 Business interruption insurance - 

ärikatkestuskindlustus  

 

 Apartment association liability insurance - 

korteriühistukindlustus  
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Kindlustustooted 

 Liability insurance - vastutuskindlustus  

 Professional Liability Insurance / professional 

indemnity insurance (PI) - erialane 

vastutuskindlustus  

 Product liability insurance - toote vastutuskindlustus 

 General Liability Insurance - üldine 

vastutuskindlustus  

 Employer’s liability insurance - tööandja 

vastutuskindlustus  

 

27.03.2015 38 



Kindlustustooted 

 Road carrier’s liability insurance - autovedaja 

vastutuskindlustus  

 Freight forwarder’s liability Insurance - ekspediitori 

vastutuskindlustus  

 Building owner's liability insurance - ehituse omaniku 

vastutuskindlustus  

 Event organiser's liability - ürituse korraldaja 

vastutuskindlustus  
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Kindlustustooted 

 Liability insurance of a lessee or tenant - üürniku või 

rentiku vastutuskindlustus  

 Directors and officers liability insurance (D&O) - 

juhatuse liikme vastutuskindlustus 

 Electronic equipment insurance - elektrooniliste 

seadmete kindlustus  

 Construction machinery and equipment insurance / 

Machinery insurance - Liikurmasinate ja seadmete 

koguriskikindlustus /masinakindlustus  
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Kindlustustooted 

 Mechanical failure insurance - masinarikke 

kindlustus  

 Marine insurance - merekindlustus, mis sisaldab 

mitmeid liike  

 Marine hull insurance / Vessel CASCO insurance  - 

laevakindlustus  

 P&I Insurance / Insurance of vessel owners’ civil 

liability - laveaomaniku vastutuskindlustus  
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Kindlustustooted 

 Railway rolling stock insurance - Raudtee 

veerevkoosseisu kindlustus  

 Construction insurance  - ehituse 

koguriskikindlustus, USA-s ka Builder's risk 

insurance  

 Goods in transit insurance / CMR insurance - 

veosekindlustus  

 Aircraft Casco insurance - lennukikindlustus  

 Forest insurance - metsakindlustus  
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Elukindlustus 

 Elukindlustuse (life insurance/assurance) korral peab kindlustusandja 
kindlustatud isiku teatud eluea saabumise, tema abiellumise või surma või 
lapse sünni puhul vastavalt lepingule maksma soodustatud isikule 
kokkulepitud summa kas ühekordse väljamaksena või perioodiliste 
väljamaksetena.  

 

 Elukindlustus jaguneb klassikaliseks elukindlustuseks ning muudeks 
elukindlustuse liikideks. Klassikalise elukindlustuse puhul on 
kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm ja lepingu eesmärk on seega seotud 
soodustatud isikule kindlustatu surma korral toimetuleku või “valuraha” 
tagamine (surmakindlustus – whole life assurance). 

 

 Muu elukindlustuse on kindlustuslepingud, kus kindlustatud enesel on 
võimalik lepingu alusel hüvitist saada (kogumiskindlustus - endowment 
insurance, pensionikindlustus – pension insurance). 

 



Elukindlustuse tooted: 

 Riskikindlustus (term life insurance) 

 Investeeringuriskiga riskikindlustus 

 Laenukindlustus (loan insurance) 

 matusekulukindlustus 

 Kapitalikogumiskindlustus (endowment insurance)  
 Investeeringuriskiga kapitalikogumine 

 Puhas kapitalikindlustus 

 Kapitalikindlustus üleelamise ja surma puhuks 

 Pensionikindlustus e. Annuiteetkindlustus (annuity 

insurance) 

 



Elukindlustuse tooted- 

Riskikindlustus: 

 Kindlustusjuhtumiks/riskiks surm 

 Hüvituseks  kindlustussumma ühekordse 

väljamaksena või matusekulude või laenujäägi 

finantseerimine 

 Kindlustussumma võib ajas suureneda või 

väheneda 

 Kindlustuspreemia võib ajas suureneda või 

väheneda 



Elukindlustuse tooted- 

Kapitalikindlustus 

 Kindlustussumma makstakse välja ainult üleelamisel (- preemiad + 
kasum + investeeringutulud) 

 Lepinguperioodil toimunud surma korral makstakse tagasi preemiad 
ilma kasumita 

 Kindlustussumma pööratakse annuiteediks 

 Kindlustussumma üleelamise ja surma puhuks 
 Kindlustussummad sama suured nii surma kui üleelamise korral 

 Kindlustussummad erinevad 

 Kindlustussumma kujuneb vabagraafikuga makstavatest maksetest, 
surmajuhtumikaitse on fikseeritud ja makstakse välja ainult surma korral 

 Kindlustussumma makstakse välja surma korral (lastekindlustus - 
täisealiseks saamine) 

 Lepingu lõppemisel või katkestamisel makstakse välja tekkinud 
elukindlustuse eraldis 
 

 



Elukindlustuse tooted- 

lisakaitsed 

 Õnnetusjuhtumikindlustuse (accident insurance) lisakaitse 
elukindlustuslepingule. Kehtib koos põhilepinguga ja 
sõltub sellest. Kindlustusmakseid arvutatakse 
analoogselt kahjukindlustusmaksetega. 

 Töövõimetushüvitis 

 Õnnetusjuhtumi topelttoetus 

 Suureneva kindlustuskatte võimalus 

 Raskete haiguste lisakate 

 

 



Elukindlustuse tooted- 

pensionikindlustus ehk annuiteet (annuity insurance) 

 Kindlustusjuhtumiks kindlustatu jõudmine pensioniikka 

 Riskiks pikk eluiga 

 Hüvituseks kokkulepitavas suuruses annuiteet e. perioodiline pensioniväljamakse 

 Annuiteedid võivad peale kindlustatu surma jätkuda tema ülalpeetavatele 

 Annuiteet – väljamaksete vorm. Perioodiliste vahemikega tehtav maksete seeria. 

 Konkreetse, määratud  perioodi jooksul 

 Määramata perioodi jooksul (surmani) 

 Makse tehakse perioodi alguses või lõpus 

 Maksed lõpetatakse  surma korral või jätkatakse 

 Surma korral kasutamata osa läheb pärijatele 

 Annuiteedi suurus tõuseb või langeb aja jooksul 

 Annuiteedile lisatakse intressid 

 Pensioni vormid: 

 Vanaduspension 

 Ühekordne väljamakse pensioniea saabudes 

 lesepension 

 ühekordne väljamakse surma korral pensioniperioodil 

 

 



Elukindlustuse tooted- 

 Investeerimisriskiga elukindlustus - unit-linked 

life insurance 

 Kindlustuskaitse ja investeerimistulu 

 Kindlustusvõtja valib omal riisikol 

investeerimisobjektid või investeerimisstiili 

 Kindlustusmakse jaotatakse kindlustuskaitse 

finantseerimiseks ja investeerimiseks + 

kindlustusandja kulud 

 Surma korral hüvituseks kas moodustunud fondi 

väärtus või kindlustussumma 



Kindlustusõiguse allikad Eestis: 
. 

 Kindlustustegevuse seadus (Insurance Activities Act) – 
kindlustuse jagunemine, tegevusload, 
kindlustusseltsi asutamine, järelevalve.; 

 Võlaõigusseadus (Law of Obligations Act) – lepingu 
regulatsioon, mis kohaldub kõikidele 
kindlustuslepingutele; 

 Liikluskindlustuse seadus (Motor Third Party Liability 

Insurance Act) ; 

 Erinevad seadused kus on sätestatud 
kohustuslik vastutuskindlustus (nt 
advokatuuriseadus, notariaadi seadus jms). 

 PEICL; 

 EL direktiivid: 

 



 
Tänan tähelepanu eest ! 

Olavi-Jüri Luik 

Vandeadvokaat, mag iuris 

olavi@lextal.ee 

Tel 50 97 543 
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f +372 6400 260 
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LEXTAL Riga 
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LV-1050 Riga, Latvia 
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f +371 672 406 97 
info@lextal.lv 

LEXTAL Vilnius 
Olimpiečių g. 1–2 
Entrance 1, Floor 2 
LT-09200 Vilnius, Lithuania 
t +370 5 210 27 33 
f +370 5 210 27 32 
info@lextal.lt 
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